
ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανέρχεται σε 
2.250.000.000 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 1.800.000.000 ΕΥΡΩ αντιστοιχεί σε κοινοτική 
συνδροµή και 450.000.000 ΕΥΡΩ σε εθνική συµµετοχή. Επιπλέον του ποσού αυτού, 
εκτιµάται ότι θα διατεθούν εθνικοί πόροι ύψους 519.000.000 ΕΥΡΩ για την κάλυψη 
δαπανών των έργων, που δεν συγχρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, όπως 
απαλλοτριώσεις (µεγαλύτερες από κάποιο ποσοστό του κόστους του έργου), 
προβλεπόµενα έσοδα, κλπ. Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει 
στα 2.769.000.000 ΕΥΡΩ. 
 
1. ∆ιατύπωση των στρατηγικών, γενικών στόχων και αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ 
 
Ο Στρατηγικός Στόχος για τον Τοµέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης κατά την Περίοδο 
2007 - 2013 είναι: 
 
Η Προστασία, Αναβάθµιση και Αειφόρος ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το 
υπόβαθρο για την προστασία της δηµόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών 
καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. 
 
Η στρατηγική του Προγράµµατος, κυρίως, εστιάζει στην προσπάθεια ενσωµάτωσης των 
κοινοτικών οδηγιών σχετικά µε τα αστικά λύµατα και τα αστικά στερεά απόβλητα την εφαρµογή 
της οδηγίας 60/2000, την προώθηση των πράσινων µεταφορών και την κατασκευή 
αντιπληµµυρικών υποδοµών και υποδοµών ύδρευσης. 
 
Η στρατηγική του Προγράµµατος αναλύεται σε επτά βασικές στρατηγικές προτεραιότητες/ 
επιλογές: 
1) Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Ενίσχυση «Πράσινων» Μεταφορών - 

Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. (Άξονες 
Προτεραιότητας 1 και 6) 

2) Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων. (Άξονες Προτεραιότητας 2 και 7) 
3) Πρόληψη, αντιµετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. (Άξονες 

Προτεραιότητας 3 και 8) 
4) Προστασία εδαφικών συστηµάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων. (Άξονας 

Προτεραιότητας 4) 
5) Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας. (Άξονας Προτεραιότητας 9) 
6) Ανάπτυξη Θεσµών και Μηχανισµών για αποτελεσµατική άσκηση περιβαλλοντικής 

πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών. (Άξονας Προτεραιότητας 10) 
7) Τεχνική Βοήθεια (Άξονες Προτεραιότητας 5 και 11) 
 
 
Αναλυτικά οι γενικοί στόχοι που διατυπώνονται είναι: 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 
 

 Η Αειφορική ∆ιαχείριση των περιβαλλοντικών µέσων, του φυσικού αποθέµατος και των 
Αστικών Κέντρων (Έδαφος, Υδατικό Περιβάλλον, Ατµόσφαιρα, Φύση) 

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 
 

 Η Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο σχεδιασµό και την 
εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και 
των Πολιτών σε θέµατα Περιβαλλοντικής Προστασίας 

 
 
 



2. Άξονες Προτεραιότητας  συνοπτικό περιεχόµενο, κύρια έργα/δράσεις 
 
Για την επίτευξη των γενικών στόχων του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 
διαµορφώνονται διακριτοί τοµείς παρέµβασης, που οργανώνονται επιχειρησιακά σε δύο Οµάδες 
Αξόνων Προτεραιότητας (Α και Β), µια για κάθε ένα από τα Κοινοτικά Ταµεία που 
χρηµατοδοτούν το ΕΠ, το Ταµείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ αντίστοιχα. Οι Άξονες διαµορφώνονται 
έτσι ώστε να περιλαµβάνουν δράσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των τεθέντων γενικών 
στόχων. 
 
∆ιαµορφώνονται έτσι οι παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας : 
 
Για κάθε Άξονα Προτεραιότητας έχουν ορισθεί ειδικοί στόχοι. 
 
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 

Α1. Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – 
Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

 
Α2. Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

 
Α3. Πρόληψη & Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 

 
Α4. Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων – ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

 
 
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΤΠΑ 
 

Β1. Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής 
 

Β2. Προστασία & ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 
 

Β3. Πρόληψη & Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 
 

Β4. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας 
 

Β5.  Θεσµοί & Μηχανισµοί 
 
 


